Hvordan skaper private equity fond verdi i norske selskaper?
Undersøkelsen er gjort blant norske selskaper eid av private equity fond. Den ser nærmere på utviklingen
fra oppkjøpstidspunkt til og med 2015.
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193 % økning i omsetning fra
investeringstidspunktet frem
til 2015

155 % økning i antall ansatte
fra investeringstidspunktet
frem til 2015

Internasjonalisering
Andel av omsetning mot utenlandske kunder øker......

...som et resultat av støtte fra eierne

Bidrar 92 %

33 % i det året private
equity kom inn

Bidrar ikke 8 %

55 % i 2015

Grønt skifte

Etikk og samfunnsansvar

Det investeres i selskaper der grønne produkter og tjenester er viktig

Private equity setter fokus på etikk og samfunnsansvar
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Ikke viktig 37 %
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bærekraft
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eierne i stor grad påvirker
opprettelsen og etterlevelse av
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